
 

 

• Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

• E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt uitgege-

ven door Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een medede-

lingenblad voor de inwoners van 

het kerkdorp Westerbeek. 

Het is bedoeld voor kerkberichten, 

berichten voor organisaties, clubs, 

verenigingen, enz. 

Oplage 300 exemplaren 

De redactie behoudt het recht op 

het plaatsen van aangeleverde ko-

pij. 

Het dorpsjournaal wordt ook gepu-

bliceerd op www.kbo-westerbeek.nl 

en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van adver-

tenties en/of (familie) berichten:  

Hele pagina: € 10,-  

Halve pagina: € 5,-  

Een derde pagina: € 3,50  

Een vierde pagina: € 2,50  

Een vijfde pagina: € 2,-  

De incidentele gebruiker wordt 

verzocht om binnen 14 dagen na 

plaatsing te betalen. Het bedrag 

overmaken op bankrekeningnum-

mer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl  
Contactadres van de Parochie 
M. v. d. Oever 384236  
Pastoraal team 471246  
B.g.g. pastoraal team spoedsituaties 
0623887860  
Belangrijke telefoonnummers  
Alarmnummer bij spoed (ambulance, brand-
weer,  
politie) 1-1-2  
Politie 0900-8844  
Brandweer 073-6123123  
Ambulance 073-6414444  
Huisarts 0485-381800  
Maasziekenhuis Pantein 845000  

Huisartsenpost 0900-8880 
 
1e AED bij gemeenschapshuis De Schans 
2e AED Schepersstraat 1a  
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Zie voor alle diensten in de parochie: www.parochiemariamoedervandekerk.nl  

VOOR IEDEREEN…….VEEL GEZONDHEID 

Vieringen 
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u naar 

de website: www.mmvdk.nl.  

. 

 

30 ste zondag door het Jaar. 

Weekend 24/25 oktober: geen viering in Westerbeek. 

 

31ste Zondag door het jaar. 

 

ATTENTIE! 

DE EUCHARISTIEVIERING VAN 14 NOVEMBER IS 

VERPLAATST NAAR 31 OKTOBER. 

 

Zaterdag 31 oktober: 19.00 uur Eucharistieviering 

ALLERHEILIGEN. 

Jaarget. Piet van Kempen en int. Trien van Kempen – Pluk. 

Int. Theo Barten. 

Int. Toon Egelmeers. 

Int. Uit dankbaarheid voor genezing. 

Lector: Hennie van Wanroij. 

 

Zondag 1 november ALLERZIELEN i.v.m. coronamaatregelen 

géén gebedsdienst. 

Wel wordt de kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur opengesteld voor 

uw bezoek en om even stil te staan bij de gedachtenismuur waar 

kaarsjes branden voor de overledenen. 

Ook op het kerkhof bent u van harte welkom!  
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Hallo allemaal! 

 

Zoals bij iedereen wel be-

kend is, hebben wij ons 

café weer moeten sluiten. 

Helaas, we hebben ons 

best gedaan maar Corona 

is nog niet onder controle... 

Het goede nieuws is dat de cafetaria wel 

weer open mag blijven! 

Om te voorkomen dat er te veel mensen 

tegelijk in onze cafetaria komen, gaan wij 

weer BEZORGEN! 

 

Net als in de vorige periode gaan we bezorgen 

BINNEN DE BEBOUWDE KOM. 

 

Geef je bestelling door op nummer 0485-384230. 

Iedereen buiten de bebouwde kom en buiten Westerbeek mag de bestelling weer op komen 

halen op het doorgegeven tijdstip! 

 

We hopen dat iedereen weer enthousiast meewerkt, de bezorgers hebben er 

in elk geval weer zin in! 
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Beste inwoners van Westerbeek e.o. 

 

Ook dit jaar vindt er weer een kledinginzame-

lingsactie van Bag2School plaats. De opbrengst 

van de kledinginzamelingsactie komt geheel ten 

goede aan de leerlingen van basisschool de Zon-

newijzer. 

De oudervereniging van basisschool de Zonnewij-

zer zal de kleding inzamelen op: 

 Dinsdag 27 oktober 2020 

 van 19:00 u tot21:00 u 

 Woensdag 28 oktober 2020 

 van 08.30 u tot 10.30 u 

Breng uw zakken alstublieft naar Sportpark d'n 

Twist en help ons om samen een fantastische 

inzameling neer te zetten!  

Vanwege de huidige maatregelen rondom het 

Covid-19 virus vragen we u om de (plastic) zak-

ken goed afgesloten aan de poort van het sport-

park af te zetten op bovenstaande dagen en tij-

den. 

 

"Spelregels" : 

Wat mag wél ingezameld worden: 

• Goede kwaliteit tweedehands kleding 

• Lakens 

• Dekens 

• Gordijnen 

• Knuffelbeesten 

• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 

• Riemen / ceintuur 

• Handtassen 

Wat mag niet ingezameld worden: 

• Vuile en natte kleding 

• Gescheurde of beschadigde kleding 

• Enkele schoenen 

• Afgeknipt materiaal 

• Matten 

• Tapijten 

• Kussens 

• Dekbedden 

• Snuisterijen 

• Bedrijfskleding  

Oudervereniging de Zonnewijzer 
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ma 26 okt S1W Kwartaaloverleg 

di 27 okt Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

wo 28 okt Kledinginzameling ‘De Zonnewijzer’ 

vr 30 okt Bestuursvergadedring KBO 

ma 9 nov S1W vergadering DB 

wo 11 nov ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 13 nov JOW 

za 14 nov 14e van de 11-bal CSTT 

za 21 nov inzameling oud papier 

vr 27 nov Bestuursvergadering KBO 

wo 9 dec ‘Samen eten’ bij Dinges 

vr 11 dec JOW 

ma 14 dec S1W vergadering DB 

za 19 dec inzameling oud papier 

wo 23 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

vr 8 jan JOW 

vr 19 feb JOW Fruitactie 

vr 12 mrt JOW 

vr 9 apr JOW 

zo 2 mei JOW 

vr/za 4/5 jun JOW overnachting 

vr 9 jul JOW 

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Uitslag:  

Zat 24 oktober 
S’beek 

 

 

S’beek 

Sambeek 

14:30 

15:30 

15:00 

14:00 

13:00 

12:30 

12:30 

JO19-1 SVS/Excellent/WB JO19-1 

JO19-2 Juliana Mill JO19-2 

JO17-1 sv De Braak JO17-3 

JO15-1 SVS/Excellent/WB JO15-1 

JO15-2 Volharding/Sambeek JO15-3 

JO13-1 Excellent/SVS/WB JO13-1 

JO13-2 Excellent/SVS/WB JO13-2G 

Overige klassen zijn vrij 

Venhorst JO19-1 

Excellent/SVS/WB JO19-2G 

Excellent/SVS/WB JO17-1 

SV Venray JO15-3G 

Excellent/SVS/WB JO15-2G 

ELI JO13-2 

Montagnards JO13-2G 

Het seniorenvoetbal ligt er momenteel uit, als gevolg van verscherpte maatregelen omtrent de Corona! 

Dank allemaal voor jullie reacties op het eventueel opzetten van een 

14e van de 11e bal! Zoals jullie allemaal wel zullen weten is het met de 

huidige situatie met Corona onmogelijk om dat op poten te gaan zetten. 

Helaas! Hierbij moeten we ook melden dat het in ieder geval zeker is 

dat de optocht komend jaar NIET doorgaat. Ook zal er dit jaar geen 

prins en geen boerenbruidspaar zijn. 

Voor de overige activiteiten na 1 januari is nog niet bekend wat de 

(on)mogelijkheden zijn. 

 

Maar...we willen ons niet helemaal uit het veld laten slaan en jullie laten zien dat CSTT 

volop bezig is met de toekomst! Zo zijn onze dansmarietjes aan het trainen voor een mooie 

gardedans en hebben we inmiddels weer een voltallige raad! Ook is de Joekskapel weer 

aan het blazen. 

 

Daarom zijn we bezig om te onderzoeken of we met een livestream/film jullie kunnen laten 

zien wat onze marietjes en de joekskapel in hun mars hebben, en WIE komen de raad com-

pleet maken?? 

We zullen dit dan op 14-11 om 20:00 doen, waarop eigenlijk het prinsenbal zou plaatsvin-

den. Hou die avond dus nog even bezet...natuurlijk zijn we ook hier afhankelijk van de 

maatregelen die er op dat moment gelden. Mocht het dan niet kunnen, zullen we plaatsvin-

den. Hou die avond dus nog even bezet...natuurlijk zijn we ook hier afhankelijk van de 

maatregelen die er op dat moment gelden. Mocht het dan niet kunnen, zullen we afwach-

ten tot een geschikt moment later. 

 

Hou het dorpsjournaal en Facebook dus goed in de gaten! 

Voor nu hopen we dat iedereen gezond is/blijft! 

CSTT  


